
     
 

 

       Informatie 
       cursus GALM-leider 

 
Algemeen  
Team Sportservice en Stichting GALM starten dit najaar een Cursus GALM-leider in Hoofddorp. 
GALM is de afkorting van Groninger Actief Leven Model. Een sportstimuleringsproject om sportief niet 
actieve senioren in de leeftijd van 60/65 jaar en ouder die niet of nauwelijks iets aan sport hebben 
gedaan weer aan het bewegen te krijgen en te houden. De methode kent de volgende werkwijze: huis 
aan huis benadering, 1-ste fitheidstest, introductieprogramma van 12 gevarieerde sportlessen, vervolg 
bewegingsprogramma van 30 gevarieerde lessen en tot slot de 2-de fitheidstest. Daarna worden de 
lessen voortgezet, bijvoorbeeld onder verantwoordelijkheid van een sportvereniging. 
 
Van GALM-lesgevers worden specifieke kennis en vaardigheden gevraagd. Het begeleiden van 
GALM-groepen vraagt kennis van de doelgroep en van de diverse sporten. Tevens is het essentieel 
dat lesgevers de oefenstof kunnen aanpassen en differentiaties kunnen toepassen. De deelnemers 
aan de bewegingsprogramma’s zijn namelijk zeer divers voor wat betreft hun motorische 
vaardigheden en bewegingservaring. In de Basisscholing GALM-leider zal dus alle aandacht uitgaan 
naar het specifieke van de doelgroep GALM en de vertaling naar de praktijk van het lesgeven. 
 
Doel van de cursus 
Cursisten voorbereiden op de taak om zelfstandig leiding te geven aan senioren (60/65 jaar en ouder) 
die deelnemen aan het GALM-programma (een introductieprogramma van 12 weken en een 
vervolgprogramma van 30 weken). In deze lessen wordt een gevarieerd spel- en bewegingsaanbod 
gedaan. 
 
Centraal staan in de cursus de volgende thema’s: 

- Hoe leer ik senioren die niet veel sport/beweegervaring hebben op een leuke en veilige 
manier plezier in bewegen te krijgen. 

- Hoe begeleid ik senioren groepsgewijs naar een actieve leefstijl? 
- Hoe maak ik van een groep mensen, die elkaar voordien niet kenden, een hechte groep? 

 
 
Toelatingseisen 
Personen met een lesgeefbevoegdheid die één van de hierna genoemde opleidingen hebben 
gevolgd, kunnen aan de cursus GALM-leider deelnemen: 

▪ Getuigschrift HBO van de studie Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding (voorheen akte 
MO-P) 

▪ Diploma MBO-Sport en Bewegen (voorheen CIOS) 
▪ Akte J 
▪ KNGU-verenigingsleiding met specialisatie 55+ 
▪ Diploma MBvO spel en sport 

 
Personen met een gelijkwaardig opleidings- en ervaringsniveau alsmede voldoende ervaring en 
vaardigheid in sport en spel kunnen dispensatie aanvragen bij de cursusorganisatie. 
 
Scholingsomvang 
De scholing omvat minimaal 22 uur, verdeeld over 4 bijeenkomsten. Tijdens de scholing worden 
huiswerkopdrachten verstrekt. Daarnaast dient de cursist minimaal 6 uur stage te lopen bij een GALM-
groep. 
 
Toetsing en kwalificatie 
Aan deze cursus GALM-leider is geen examen verbonden. Bij twijfel over geschiktheid van de cursist 
om zelfstandig een GALM-groep te kunnen begeleiden, zal een praktijkbezoek afgelegd worden vanuit 
de cursusorganisatie. Zij die minimaal 80% van de te volgen uren hebben bijgewoond en de 



     
 
opdrachten en stage naar behoren hebben vervuld, ontvangen het landelijk erkende certificaat 
basisscholing GALM-leider. 
 
Overige gegevens 
Cursusplaats:  Hoofddorp  
Data en tijden:   

Zaterdag 24 november van 9.30-16.00 uur; 
Zaterdag 15 december van 9.30-15.30 uur; 
Zaterdag 12 januari van 9.30-16.00 uur. 
En een terugkomdag in mei (datum en tijd nader te bepalen)  

 
Kosten: € 250,-- inclusief cursusmateriaal. Lokale GALM organisaties, 

welzijnsorganisaties of verenigingen geven (potentiële) lesgevers soms een 
tegemoetkoming in deze kosten. 

Informatie: Linda Schouten, tel.: (023) 2055021 of e-mail: lschouten@teamsportservice.nl 
Aanmelding:  Door het insturen van het inschrijfformulier vóór 12 november 2018.  
 
U ontvangt een bevestiging. 
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